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THỂ LỆ 
Cuộc thi sáng tác biểu trƣng (lô gô) cổ động, tuyên truyền 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Ban hành 

kèm Kế hoạch số 438 -KH/TWĐTN-BTG, ngày 27 tháng 10 năm 2021) 

----------------------------- 
  

Căn cứ Kế hoạch số     -KH/TWĐTN-BTG, ngày     tháng 10 năm 2020 của 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng 

(lô gô) cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Thể lệ Cuộc thi, cụ thể 

như sau: 

1. Đối tƣợng dự thi 

- Công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong 

nước và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao 

động tại Việt Nam đều có thể tham gia các Cuộc thi. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng chấm thi, Tổ thư ký được quyền tham 

gia hưởng ứng sáng tác nhưng tác phẩm không được tham dự xét giải thưởng. 

2. Quy mô, thời gian tổ chức, địa chỉ tiếp nhận bài dự thi 

2.1. Quy mô cuộc thi: Toàn quốc. 

2.2. Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày 01/11 đến hết tháng 12/2021, cụ thể: 

- Thời hạn tiếp nhận bài dự thi: Từ ngày 01/11 đến hết ngày 05/12/2021. 

- Chấm giải: Trước ngày 15/12/2021. 

- Góp ý và hoàn thiện mẫu được chọn: Trước ngày 26/12/2021  

- Công bố kết quả Cuộc thi: Cuối tháng 12/2021. 

2.3. Địa chỉ tiếp nhận bài dự thi: Báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân 

Hương, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

3. Số lƣợng tác phẩm dự thi: Không hạn chế về số người và số lượng bài 

dự thi. 

4. Chủ đề, nội dung 

Cuộc thi bám sát, thể hiện được chủ đề và tinh thần của Đại hội đại biểu 

toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, cụ thể: 

- Thể hiện được về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc; nhấn mạnh 

những phẩm chất nổi bật của thanh niên là khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn 

kết, sáng tạo, phát triển”. 
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- Thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt 

Nam trong thời gian tới, đó là: Bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn 

diện; có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá, tinh thần thượng tôn 

pháp luật; lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; có ý chí tự lực, tự cường; 

khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy mạnh mẽ vai trò 

xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là 

trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia. Quan tâm, chăm lo các nhóm 

thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong 

cuộc sống. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, 

tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung 

kích cách mạng; trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. 

- Thể hiện được lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh và tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Thể hiện được sự quan tâm, của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành; 

tình cảm, kỳ vọng của thanh thiếu nhi và nhân dân đối với tổ chức Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh. 

5. Quy định tác phẩm dự thi 

- Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa 

từng công bố, hoặc đã công bố kể từ thời điểm bắt đầu phát động Cuộc thi 

nhưng chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước.  

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và sở hữu trí tuệ đối với 

tác phẩm của mình theo luật pháp Việt Nam và quốc tế, đảm bảo không có tranh 

chấp bản quyền.  

- Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ 

các hoạt động tuyên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh. Tác phẩm đã gửi dự thi không được hoàn trả lại. 

- Nếu phát hiện tác phẩm được trao giải vi phạm các quy định trong Thể 

lệ, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông 

báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

6. Điều kiện bắt buộc tác phẩm dự thi phải thể hiện 

Tác phẩm dự thi bắt buộc phải sử dụng các hình ảnh, chi tiết sau đây: 

- Huy hiệu chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Số lần tổ chức Đại hội: thể hiện bằng số La Mã (lần thứ XII). 

7. Yêu cầu về bài dự thi 

- Tác phẩm dự thi được vẽ trên giấy trắng, khổ A4 kèm theo 01file thiết 

kế bằng các phần mềm đồ họa như *.AI, *.CDR, 01 file *.jpg (tích hợp trong 01 

đĩa CD Rom hoặc file mềm gửi về địa chỉ (địa chỉ email do Báo Tiền Phong lập 

để phục vụ cuộc thi). 
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- Trình bày 01 mẫu lớn nằm chính giữa có chiều rộng đúng kích cỡ 15cm, 

01 mẫu thu nhỏ màu và 01 mẫu đen trắng kích cỡ 2,5cm; thiết kế hình ảnh dưới 

dạng 2D. 

- Tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, súc 

tích về ý nghĩa, nội dung chủ đạo của tác phẩm, trình bày trên khổ giấy A4, cỡ 

chữ 14. 

* Lưu ý: Tác phẩm dự thi biểu trưng có tính sáng tạo, đơn giản, hiện đại; 

khả thi trong thi công (phải thể hiện rõ các chi tiết, đường nét, hình khối khi 

dùng ở bản đen trắng, có thể thu nhỏ để làm phù hiệu đeo ngực, có thể thực hiện 

trên nhiều chất liệu như: đồng, nhôm, gỗ, thủy tinh, pha lê...) 

8. Hồ sơ dự thi 

Bài dự thi ghi rõ: "Tác phẩm tham dự cuộc thi Cuộc thi sáng tác biểu 

trưng (lô gô) cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thể hiện đầy đủ thông tin của tác giả: Họ và tên, 

ngày tháng năm sinh, đơn vị đang học hoặc công tác, địa chỉ, điện thoại và email 

liên hệ. 

9. Giải thƣởng 

- 01 giải nhất: chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo 30.000.000đ 

tiền mặt. 

- 01 giải nhì: chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo 3.000.000đ 

tiền mặt. 

- 01 giải ba: chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo 2.000.000đ 

tiền mặt. 

- 03 giải khuyến khích: chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo 

1.000.000đ tiền mặt. 

 (Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét quyết định 

điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp) 

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô gô) cổ động, tuyên truyền 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

 

BAN BÍ THƢ TRUNG ƢƠNG ĐOÀN 
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